
Siano 

Szynszyla musi mieć zapewniony stały i 

nieograniczony dostęp do siana o każdej 
porze dnia i nocy, to podstawa zdrowej 
diety. Twarde źdźbła pomagają utrzymać 

prawidłowy ruch oraz nacisk podczas 
gryzienia, dzięki czemu ułatwia się 

ścieranie (stale rosnących!) zębów 
trzonowych. Dzięki dużemu udziałowi 
błonnika, wspomaga się pracę układu 

pokarmowego, umożliwiając sprawne 
trawienie oraz pobudzając ruchy 
perystaltyczne (robaczkowe) jelit. 

Patyczki 

Patyczki z bezpiecznych dla szynszyli 
drzew, takich jak np. jabłoń, brzoza czy 

grusza (to najpopularniejsze, ale nie 
wszystkie gatunki, zawsze upewnij się 

czy dany gatunek nie jest szkodliwy) po 
oczyszczeniu i wypieczeniu można 
podawać szynszylom. Doskonale 

ścierają siekacze, a jednocześnie 
zajmują zwierzętom czas, umilając 
oczekiwanie na wybieg i redukując 

ewentualny stres. 

Szynszylowe 

ABC 

Żywienie 

Szynszyle pochodzą z Andów, 

gdzie roślinność ze względu 

na panujący tam klimat, jest 

bardzo uboga. Są zwierzętami 

z bardzo wrażliwym układem 

pokarmowym, a wszelkie 

zmiany w jego funkcjonowaniu, 

takie jak biegunka lub zaparcia 

są potencjalnym zagrożeniem 

życia. Niewłaściwy pokarm 

rodzi też ryzyko powstania 

i narastania istniejących już 

problemów stomatologicznych. 

Z tego powodu jako 

odpowiedzialni opiekunowie, 

musimy dołożyć wszelkich 

starań, aby ich codzienna dieta 

była jak najzdrowsza. Poniżej 

możecie zapoznać się 

z obowiązującymi trendami w 

żywieniu szynszyli.



Zioła 

Zioła są zdrowym dodatkiem do 
szynszylowej diety. Codziennie można 

dodawać do miseczki garść dobrze 
zbilansowanych suszonych mieszanek 

ziołowych, a także za pomocą 
konkretnych gatunków ziół wspomagać 
leczenie weterynaryjne (w porozumieniu z 

lekarzem). Nie wszystkie zioła są 

odpowiednie dla szynszyli, przed 

podaniem zawsze należy się dowiedzieć 
czy dana roślina jest bezpieczna. Warto 
uważać, aby nie podawać zbyt wiele ziół 

posiadających wysokie zawartości 
garbników lub moczopędnych. Jako 
przysmak można podawać, 

przyzwyczajając stopniowo, niewielkie 
ilości świeżych roślin (ponownie: upewnij 

się co do gatunku, przykłady - liście mięty, 
bazylii, cykorii, ostropestu plamistego). 

Karma 

Zdrowa szynszyla spokojnie może żyć 
bez dodatku karmy komercyjnej, żywiąc 
się sianem oraz ziołami ze zdrowymi 

dodatkami. Jeśli jednak decydujemy się 

na podawanie karmy, niech to będzie 
karma w formie twardego jednolitego 

pelletu, bezzbożowa, w ilości nie większej 
niż płaska łyżka stołowa na osobnika w 

ciągu dnia. W wypadku szynszyli z 
problemami zdrowotnymi lub w trakcie 
rekonwalescencji może zaistnieć potrzeba 

podawania specjalnych karm 
weterynaryjnych lub nawet – dokarmiania 

szynszyli. Przy żywieniu bezkarmowym 
warto uzupełniać dietę w tłuszcze, np. 
podając kilka ziarenek-szczyptę nasion 

ostropestu plamistego do miseczki. 

 

Pyszne-pyszne 

Czyli zdrowe przysmaki. Podajemy 

niewiele, raczej w formie nagrody. Mogą to 
być suszone korzenie cykorii podróżnik, 
topinamburu, mniszka lekarskiego, 

suszony owoc dzikiej róży, suszony 
pomidor (bez dodatków!), szczypta pyłku 

pszczelego (bomba witaminowa), szczypta 
nasion ostropestu plamistego. W żadnym 
wypadku NIE PODAJEMY kolb, zbóż, 

nielimitowanych pestek, orzechów, 
„ludzkich” przysmaków, słodyczy. 

Gdzie szukać pomocy? 

Leczeniem szynszyli zajmują się lekarze 
weterynarii specjalizujący się w leczeniu 
drobnych ssaków. Zawczasu zorientuj się, 
gdzie najbliżej od twojego miejsca 
zamieszkania przyjmuje taki lekarz. 
Informacji na ten temat szukaj na naszej 
grupie dyskusyjnej Szynszylowe ABC. 

Gdzie dowiem się więcej? 

Na naszym profilu facebookowym  

oraz z poradnika, który dla was 

opracowaliśmy, „Z szynszylą pod jednym 

dachem”, dostępnego przez kontakt 

z nami na naszej stronie: 

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.smsm 

oraz na naszej grupie dyskusyjnej 

„Szynszylowe ABC” 
https://www.facebook.com/groups/szynszyloweabc 

Konsultacja merytoryczna:  
dr n. wet. Jerzy Ziętek 

Pamiętajcie, że zwierzęta są zależne 
tylko od nas. To nie one mają 
wybierać, na co mają ochotę – to  
od nas zależy czym się żywią.     
Żywienie ma ogromny wpływ na  
ich zdrowie, wybierajmy więc 
rozsądnie. W wypadku, kiedy 
szynszyla jeść nie chce lub nie 
może - czym prędzej udajmy się 
do lekarza, a sami rozpocznijmy 
dokarmianie. Szynszyla, aby żyć, 
MUSI jeść! 

http://www.facebook.com/stowarzyszenie.smsm
http://www.facebook.com/groups/szynszyloweabc

